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Unikalūs sprendimai odontologijai. Universalūs sprendimai odontologijai.

MIELI BIČIULIAI,
Džiaukimės ateinančiomis šventėmis ir
gyvenimu, nors nematomi mikroskopiniai
priešai ir labai jį pakeitė.
Pasitikime Naujuosius 2021-uosius atviri
pokyčiams ir pasiruošę įveikti visus iššūkius!
Saugokime vieni kitus ir draugaukime,
Visada šalia Jūsų Unidentas

ŠIAME LEIDINYJE:
• YPATINGI ŽIEMOS IR ŠVENTINIAI PASIŪLYMAI – TIK UNIDENTE
• TOKUYAMA (JAPONIJA) KOMPOZITAI – ESTELITE,
OMNICHROMA - PATOGIAM IR KOKYBIŠKAM DARBUI
• DR. JORDI MANAUTA (ITALIJA) STRAIPSNIS APIE PRAKTINĮ
ESTETINĮ PLOMBAVIMĄ
• SVARBIAUSIŲ GAMINTOJŲ INFORMACIJA
(DENTSPLY SIRONA, 3M, GC, VOCO, COLTENE)
• LIPOSOMINIS VITAMINAS C – JŪSŲ SVEIKATAI IR GROŽIUI
Tel.: 85 2 734491, dental@unidentas.lt, www.unidentas.lt

Unikalūs sprendimai odontologijai
Visos kainos leidinyje nurodytos su PVM

OMNICHROMA – tai vieno atspalvio kompozitas tinkantis
visų spalvų nuo A1 iki D4 bei balintų dantų restauracijoms!
• Išskirtinis atspalvio atitikimas dėka naujos „Smart Chromatic
Technology“ technologijos, sukurtos Tokuyama mokslininkų, kuri
visiškai keičia atspalvių pritaikymo procedūrą, plombuojant dantis
kompozitais.
• Ypatingai geros poliravimo savybės
• Puikios fizinės-mechaninės savybės
• Nelimpa prie instrumentų
• Pakankamas modeliavimo laikas
• Balta opakinė spalva iki sukietinimo suteikia puikų
matomumą modeliuojant

Kaina

6500 €

OMNICHROMA
OMNICHROMA BLOCKER
švirkštas (4 g)
Kaina: 65,00 Eur

Kaina

6500 €

• Minkšta kreminė konsistencija – puiki adaptacija prie sienelių
• Sudėtyje nėra Bis-GMA – sumažinta alergijų rizika
• Spalvos stabilumas
• Labai greitas darbas, paprastas administravimas:
tik vieno atspalvio kompozitas, tinkantis visiems
atvejams ir vienas papildomas komponentas „blokeris“
ypatingiems atvejams (intensyvios diskoloracijos,
metaliniai elementai, etc.)

OMNICHROMA
OMNICHROMA BLOCKER
kapsulės (20 x 0.2 g)
Kaina: 65,00 Eur

ESTELITE KOMPOZITŲ ŠEIMA
ESTELITE ASTERIA

ESTELITE SIGMA QUICK

ESTELITE COLOR

• Nesudėtingas sluoksniavimas, supaprastinta
2 sluoksnių koncepcija.
• Lengva parinkti spalvą. Estelite Asteria tik
7 “Body” ir 5 emalio spalvos apima visą dantų
spalvų skalę!
• Minimalus spalvos ir skaidrumo pokytis prieš
ir po polimerizacijos
• Ypatingai mažai traukiasi (1,3%)
• Lengva dirbti. Nelimpanti ir skulptūriška, ilgas
darbo laikas (90sek., kai aplinkos šviesa
10 000lux).
• Puiki estetika, nematomos ribos, natūralus
skaidrumas, ilgalaikis blizgesys.

• Ilgalaikis restauracijos blizgesys
• Mažas restauracijos nusidėvėjimas
• Puikus chameleono efektas,
užtenka 10 spalvų.
• Minimalus tūrinis susitraukimas
(1,3%), sumažintas polimerizacinis
stresas ir pooperacinis jautrumas.
• Geras kraštinis atitikimas.

• Mažo klampumo, šviesa kietinami
dažai estetiniam plombavimui
• Tepami po arba tarp kompozito
sluosnių
• 9 spalvos - Clear, Blue, Gray,
Lavender, Yellow, Ochre,
Dark Brown, Red, White
• 4 opakeriai - Pink Opaque,
Low Chroma Opaque, Medium
Chroma Opaque,
High Chroma Opaque

Kaina

6000 €

ESTELITE ASTERIA
švirkštas (4 g)
Kaina: 60,00 Eur

Kaina

4000 €

ESTELITE SIGMA QUICK
švirkštas (3,8 g)
Kaina: 40,00 Eur

Dėl išsamesnės informacijos prašom
prašomekreiptis
kreiptisį Unidento
į Unidentovadybininkus
vadybininkustel.:
tel.:85
852734491,
2734491,dental@unidentas.lt
dental@unidentas.lt

Kaina

5500 €

ESTELITE COLOR
švirkštas (0,5 ml/0,9 g)
Kaina: 55,00 Eur

Perkant
odontologinių medžiagų* už
190,00Eur (suma su PVM)
nuo 2020.11.03 iki 2020.12.10
*išskyrus anestetikus

DOVANA

didelis ir šiltas
išskirtinės kokybės
šalikas

Būkite energingi,
sveiki ir laimingi

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į Unidento vadybininkus
tel.: 85 2734491, dental@unidentas.lt

Klinikinis atvejis

Dr. Jordi Manauta

Kodėl vienas atspalvis?

Sudėtingų klinikinių atvejų
sprendimas naudojant
vieno atspalvio kompozitus

Vieno atspalvio kompozitų naudojimo privalumas
yra tai, kad atlikdamas danties atstatymo
procedūrą odontologas gali skirti daugiau
dėmesio formos atkūrimui, kas yra itin svarbu
galutiniam estetiniam rezultatui.

Iššūkis
Pacientas buvo nepatenkintas ortodontinio gydymo
bei po jo atliktų restauracijų rezultatais,
todėl pageidavo estetinio vaizdo pagerinimo.
Šio kompleksinio gydymo pirmieji etapai - diagnostika
bei estetikos įvertinimas.

Prieš

Rezultatai
Naudojant tik vieno atspalvio kompozitus – takųjį
3M™ Filtek™ Supreme Flowable ir universalų
3M™ Filtek™ Universal, abu A2 atspalvio
(kompozitai sukurti taip, kad atspalviai identiškai
dera), buvo galima skirti daugiau dėmesio
anatominės formos atkūrimui bei restauracijos
apdailai ir poliravimui, todėl gautas itin geras
estetinis rezultatas.

Po
Detalus klinikinio atvejo
aprašymas - kituose puslapiuose

Apie Dr. Jordi Manauta
Meksikoje gimęs dr. Jordi Manauta baigė Meksikos technologijos universitetą (UNITEC), kur įgijo
odontologo kvalifikaciją. Vėliau tęsė podiplomines studijas Tarptautiniame Katalonijos universitete
(UIC) Barselonoje, kur gilinosi į estetinę odontologiją bei įgijo magistro laipsnį.
Šiuo metu dr. Jordi Manauta yra kviestinis profesorius Sienos universitete (Italija) ir Sevilijos
universitete (Ispanija) bei praktikuoja estetinę ir konservatyvią odontologiją privačiai Santa
Margherita Ligure (Italija).
Dr. Jordi Manauta bendradarbiaudamas su tarptautinėmis kompanijomis, pateikė įvairių pasiūlymų
tobulinant medžiagas ir instrumentus, naudojamus estetinėje odontologijoje ir fotografijoje. Jis yra
knygos „Sluoksniai: kompozicinių dervų sluoksniavimo atlasas“ (“Layers: An Atlas of Composite
Resin Stratification”, Quintessence, 2012) bendraautorius, įvairių straipsnių tarptautiniuose
žurnaluose autorius arba bendraautorius bei mokslinis konsultantas dviejuose Europos žurnaluose.

Detalus klinikinio atvejo aprašymas

Pav. 1: Estetinis vaizdas prieš procedūrą.

Pav. 2: Praėjus trims mėnesiams po klinikinio vainiko prailginimo operacijos,
pacientas yra paruoštas planinėms restauracinėms procedūroms.

Pav. 3: Gydymo dieną buvo parinkta spalva, naudojant „tiesioginio
pavaškavimo“ kompozitu metodiką, kai ant vidurinio danties trečdalio
dedami įvairių atspalvių kompozito gabalėliai ir fotografuojama,
naudojant poliarizuojantį filtrą.

Pav. 4: Kitas atspalvio parinkimo būdas yra „bandomasis plombavimas“,
kurio metu kompozitas “išbandomas” jo nekietinant, tik imituojant būsimos
restauracijos sluoksnio storį, skaidrumą ir spalvą. Svarbu, kad šios
procedūros metu dantys išliktų drėgni, nes išdžiūvusių dantų spalva
pakinta, jie tampa baltesni.

Pav. 5: Izoliavimas koferdamu yra būtinas, siekiant sėkmingai atlikti šią
restauravimo procedūrą. Koferdamo naudojimas yra pranašesnis už kitus
izoliavimo būdus, nes sudaro tinkamas sąlygas išlaikyti sausą darbinį lauką,
kurio reikia atkuriant išnirimo kontūrą danties kaklelio srityje.
Esanti sena restauracija apdorojama smėliasrove 29 mikronų aliuminio
oksido srove.

Pav. 6: Rišamieji paviršiai ėsdinami geliu 3M™ Scotchbond™ Universal
Etchant. Ėsdinimo gelis po 15 sekundžių nuplaunamas vandeniu. Po to
aplikuojamas surišiklis 3M™ Single Bond Universal Adhesive, kuris
įtrinamas į paviršių 20 sekundžių, nupučiamas švelnia oro srove bei
kietinamas šviesa 10 sekundžių.

Pav. 7: Danties kaklelio kontūro, išnirimo profilio bei danties kontūrų
sukūrimui buvo naudojama „priekinio sparno“ technika. Galutiniam
atstatymui buvo naudotas mažo susitraukimo ir puikiai poliruojamas
kompozitas (3M™ Filtek™ Universal Restorative).

Pav. 8: Nuėmus matricą, koreguojami danties kontūrai iš abiejų
pusių - mezialiai ir distaliai. Pirminė kompozito restauracijos apdaila yra
labai naudinga prieš pradedant gretimo danties atstatymą, nes tai leidžia
pamatyti labai mažus paviršiaus defektus, kurie šiame etape lengvai
pataisomi.

Pav. 9: Pirminė kompozito restauracijos apdaila yra labai naudinga prieš
pradedant gretimo danties atstatymą, nes tai leidžia pamatyti labai mažus
paviršiaus defektus, kurie šiame etape lengvai pataisomi.

Pav. 10: Mano patirtis rodo, kad smulkius defektus lengviau taisyti takiuoju
kompozitu (šiuo atveju 3M™ Filtek™ Supreme Flowable Restorative), o
didesnius defektus - universaliais arba storo sluoksnio įprastinio, “pastos”
klampumo kompozitais.

Pav. 11: Matrica naudojama siekiant apsaugoti gretimą dantį, kai aplikuojamas
ėsdinimo gelis 3M™ Scotchbond™ Universal Etchant. Kadangi apsauginė
matrica nebuvo deformuota, ją galima pakartotinai naudoti interproksimalinei
anatomijai atkurti.

Pav. 12: Užbaigus formuoti danties kaklelio bei proksimalinius kontūrus,
vestibiulinis paviršius modeliuojamas plačiu instrumentu, sukurtu specialiai
tiesioginiams veneringams (SOLO Anterior, LM instrumentai, Suomija).

Pav. 13: Vestibiulinis paviršius baigiamas formuoti taikant “priekinio sparno”
techniką. Jei tarpas labai siauras, tuomet yra paprasčiau iš pradžių naudoti takųjį
kompozitą (3M™ Filtek™ Supreme Flowable Restorative), po to jį padengiant
įprastiniu universaliu kompozitu (3M™ Filtek™ Universal Restorative).

Pav. 14: Restauracijos vaizdas po matricos nuėmimo prieš apdailą.
Kairiosios ilties ir premoliaro restauracijos buvo atliktos naudojant tą pačią
techniką, kaip atstatant centrinius kandžius, daugiausia dėmesio skiriant
formai ir kontūrams.

Pav. 15: Restauracijos vaizdas nuėmus koferdamą, bet dar neatlikus galutinės
apdailos bei okliuzijos pritaikymo.

Pav. 16: Galutinis blizgesys buvo išgautas naudojant 2 etapų 3M™ Sof-Lex™
Diamond poliravimo sistemą. Atliekant konservatyvų tiesioginį atstatymą
kompozitais, galima koreguoti restauracijų paviršių ir vėliau, jei to reikia.
Metodika, kai naudojamas vieno atspalvio kompozitas, leidžia odontologui
sutelkti dėmesį į anatominę formą bei apdailą, kas užtikrina labai gerą
estetinį rezultatą.

3M Odontologija
3M Lietuva, UAB
A. Goštauto g. 40A
Vilnius, LT-03163
+370 5 216 0780
www.3mlietuva.lt

Naudojant 3M odontologijos gaminius, prašome visada laikytis naudojimo instrukcijų nurodymų.
Atspausdinta 3M Oral Care.
3M, “3M Science. Applied to Life.” Filtek, Scotchbond and Sof-Lex yra 3M prekiniai ženklai.
3M Health Care Academy yra 3M paslaugų ženklas.
Prašom perdirbti.
© 3M 2020. Visos teisės saugomos.

YPATINGI UNIDENTO
BŪKITE SAUGŪS IR SAUGOKITE KITUS

Apsauginės priemonės odontologams (Visi gaminiai turi CE)
Kaina

5000 €

PERKANT 5 DĖŽUTES
VIENKARTINIŲ
MEDICININIŲ KAUKIŲ
(5x50vnt)

Kaina

7000€

Kaina 5X10,00 Eur

PERKANT 5 DĖŽUTES VIENKARTINIŲ
NITRILINIŲ/LATEKSINIŲ
PIRŠTINIŲ
(5x100vnt)
Kaina 5X14,00 Eur

ARBA
PERKANT APSAUGINIŲ PRIEMONIŲ UŽ 50,00EUR IŠ SĄRAŠO:
Kaukės (50vnt) – 10,00Eur
Apsauginiai skydai – 12,00Eur
Pirštinės (100vnt) – 14,00Eur

Chalatai (10vnt) – 22,00Eur
Batų apdangalai – 6,00Eur
Prijuostės (50vnt) – 6,00Eur

DOVANA

Kepuraitės (100vnt) – 7,00Eur
Antrankoviai (100vnt) – 7,00Eur

KN95 TIPO RESPIRATORIUS

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į Unidento vadybininkus tel.: 85 2734491, dental@unidentas.lt

Unikalūs sprendimai odontologijai
Visos kainos leidinyje nurodytos su PVM

ŽIEMOS PASIŪLYMAI
DEZINFEKCINĖS SERVETĖLĖS OPTIM 1
Kaina

1350€

NUOLAIDA

10%

• Pakuotėje 160 dezinfekcinių servetėlių
• Valo ir dezinfekuoja, pakankama 1 minutės kontaktinio laiko
• Švelnios, netoksišos, nedirgina akių, odos, kvėpavimo takų
• Tinka įvairiems kietiems, neporėtiems paviršiams bei medžiagoms
• Aktyvi medžiaga – vandenilio peroksidas, kuris skyla į vandenį bei deguonį, draugiškus apinkai
• Išbandytas ir patvirtintas, kaip tinkamas daugumos odontologinių kėdžių apmušalų valymui
• OPTIM 1 dezinfekcinės servetėlės efektyviai veikia net prieš sunkiai sunaikinamus patogenus,
įskaitant COVID-19 (koronavisusas)
Kaina 15,00 Eur - 13,50 Eur

Kaina

1200€

COTTON ROLLS
medvilniniai voleliai
(2000vnt)
Kaina 12,00 Eur

DOVANA COTTON ROLLS laikiklis
(1vnt)

Kaina

600€

VIENKARTINIAI
ŠVIRKŠTAI 5ML
(10vnt)
Kaina 6,00 Eur

DOVANA Adatos kanalų plovimui
ENDO-TOP (10vnt)

Kaina

1080€

TOR MEDINIŲ
KAIŠČIŲ RINKINYS
(400vnt)
Kaina 10,80 Eur

DOVANA TOR medinių kaiščių
papildymas (100vnt)

Kaina

1200€

SERVETĖLĖS
PACIENTUI
(500vnt)
Kaina 12,00 Eur

DOVANA Servetėlių laikiklis (1vnt)

Kaina

1200€

DENTALINĖS ADATOS
DOCHEM
(100vnt)
Kaina 2X6,00 Eur

DOVANA konteineris panaudotoms
adatoms 1l (1vnt)

Kaina

1300€

TOR SEKCIJINIŲ
MATRICŲ RINKINYS SU
ŽIEDU (KODAS 1.198)
Kaina 13,00 Eur

DOVANA TOR sekcijinių matricų
papildymas (10vnt)

Kaina

1200€

STERILŪS
SEILIŲ SIURBLIAI
(20vnt)
Kaina 12,00 Eur

DOVANA Seilių siurbliai (100vnt)

Kaina

500€

DĖLIONĖ VAIKAMS
„DENTAL PUZZLE“
(1vnt)
Kaina 5,00 Eur

DOVANA Lipdukas mažiesiems
pacientams (1vnt)

Kaina

1360€

VEIDRODĖLIAI
NEDIDINANTYS N4
(12vnt)
Kaina 13,60 Eur

DOVANA veidrodėlių
kotelis (1vnt)

Aquasil® Ultra+
Smart Wetting® Impression Material
•
•
•
•

Hidrofiliškiausia atspaudinė medžiaga.
Atspariausia atspaudinė medžiaga plyšimui.
Įvairūs klampumo pasirinkimai ir skirtingi darbo laikai jūsų patogumui.
Pilna sistema visoms indikacijoms ir atspaudų ėmimo technikoms.
Dėl išsamesnės informacijos susisiekite su savo Dentsply Sirona atstovu!

2+1
Aquasil Ultra+ maišoma rankomis

2x 92€

+ DOVANA

PIRKINYS: 2x Aquasil Ultra+ putty XLV arba LV rinkinys
DOVANA: 1x Aquasil Ultra XLV/LV papildymas (2vnt.
po 50ml)

1+1
Aquasil Ultra+ automatinis maišymas

198€
PIRKINYS: 1x Aquasil Ultra+ medium arba heavy
DECA papildymas (2x380ml)
DOVANA: 1x Aquasil Ultra+ LV/XLV papildymas
(2vnt. po 50ml)

Arvydas Pilkauskas
Dentsply Sirona atstovas
Tel.: +37061940800
arvydas.pilkauskas@dentsplysirona.com

+ DOVANA

Unikalūs sprendimai odontologijai
Visos kainos leidinyje nurodytos su PVM

dantų valymo ir poliravimo pasta

TIESIOG PRAKTIŠKA

Indikacijos

Privalumai

Minkštų ir kietų paviršiaus apnašų pašalinimui

• Stabili, vienalytė konsistencija
• Nėra purslų (2 000–3 000 aps / min)?
• Be parabenų
• Trijų grubumų

Taip pat spalvos pasikeitimo (pvz.: nuo kavos,
arbatos ar tabako) pašalinimui
Dantų paviršių poliravimui prieš balinant arba
po ortodontinio gydymo
Restauracijų valymui ir poliravimui
Laikino užpildo likučių pašalinimui

raudona (RDA 195) grubi – aukštas
valymo pajėgumas,
geltona (RDA 127) vidutinė – vidutinis
valymo pajėgumas,
žalia (RDA16) švelni - poliravimui
• Spalvinis kodavimas – raudona, žalia, geltona
• Galima naudoti su bet kokiu įprastiniu
instrumentu (mažu šepetėliu, poliruokliu ir kt.)
• Sudėtyje yra fluoro (700 ppm) ir ksilitolio
• Trijų skonių: mėtos, karamelės, vyšnios

PUIKUS PASIŪLYMAS !
3-jų CleanJoy poliravimo pastų tūbelių
rinkinys tik už 2-jų tūbelių kainą

Rinkinio kaina tik 48,00Eur

2992 CleaJoy 3x100g vyšnių skonio
2993 CleanJoy 3x100g mėtų skonio
2994 CleanJoy 3x100g karamelės skonio

Ekonomiškas VOCO profilaktikos rinkinys
Rinkinio sudėtis:
• 2 x 100 gr. CleanJoy (127 RDA ir 16 RDA)
• 1 x 40 gr. Remin Pro
• 12 x 0.4 ml. Profluorid Varnish SingleDose
(po 3vnt. šių skonių: melionų, karamelės, mėtų, vyšnių)
• 2 x 2 gr. Grandio Seal
Clean Joy - dantų valymo ir poliravimo pasta,
Remin Pro - apsauginis dantų kremas melionų skonio,
sudėtyje yra fluoro (1450 ppm),
Profluorid Varnish – savaiminio kietėjimo lakas dantų jautrumui mažinti
Grandio Sel – baltos spalvos silantas:

Rinkinio kaina tik 86,00Eur

Grandio Seal INDIKACIJOS:

Grandio Seal PRIVALUMAI:

• vagelių ir duobučių padengimui/plombavimui,
• pažeisto emalio paviršių padengimui/atstatymui,
• padengimui karieso pažeistų zonų ortodontinio gydymo metu,
• kompozitinių arba cementinių plombų tarpelių padengimui
(apsauginis sluoksnis nuo drėgmės),
• padengimui pieninių dantų.

• užpildas - neorganinis/nanohibridinis,
• fluoro kiekis (pagal svorį) - 1 % NaF,
• užpildo kiekis -70,2 %,
• prisirišimas prie emalės -16,9 Mpa,
• atsparūmas skersinėms jėgoms -130 Mpa.

Dėl išsamesnės informacijos prašom kreiptis į Unidento vadybininkus tel.: 85 2734491, dental@unidentas.lt

ŠVENTINIAI PASIŪLYMAI

DOVANA

Perkant
medžiagų už 260,00Eur

100%
aukščiausios rūšies
vilnos pledas

Perkant
medžiagų už 130,00Eur

DOVANA
sportinis
mikropluošto
rankšluostis

Būkite energingi, sveiki ir laimingi
Dėl išsamesnės informacijos
prašome kreiptis į Unidento vadybininkus
tel.: 85 2734491, dental@unidentas.lt

HYGENIC Supaprastintas rinkinys su Elasti-Dam
H02900
36 × Elasti-Dam koferdamo guma, vidutinė, žalia, 6“ × 6“ (152 × 152 mm)
1 × Plastikinis rėmelis, 6“ (152 mm)
1 × Fiesta spalva žymėti koferdamo žiedai be sparnelių, 4 vnt.
1 × Šablonas, 6“
1 × Lateksiniai tarpdantiniai siūlai, ploni, geltoni
1 × Koferdamo skylamušis
1 × Koferdamo repl

Kaina 260.00 €

HYGENIC Fiesta spalva žymėti Matte Finish koferdamo žiedai
HYGENIC Fiesta koferdamo žiedų rinkinys
H09966

1 x 9 Fiesta spalva žymėtų koferdamo žiedų su sparneliais kompektas.
Pakuotėje yra šie koferdamo žiedai: 2, 2A, 4, 7, 8A, 9, 12A, 13A, 14A

Kaina - 135,00 €

HYGENIC Gloss Finish koferdamo žiedai su sparneliais

#00

#1

#7

#8

#2

#8A

#2A

#3

#4

#9

#14

#14A

Galima uždėti koferdamo gumą, žiedus ir rėmelį vienu metu. Uždėjus ant rėmelio, guma užtempiama ant žiedo sparnelių.
Kaina - 15,00 €

HYGENIC Gloss Finish koferdamo žiedai be sparnelių

#212

#W00

#W2
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Norėdami uždėti koferdamą, pirmiausia pritaikykite ir įtvirtinkite žiedą intraoraliai, po to užtemkite koferdamo gumą ant žiedo
ir danties. Be sparnelių.
Kaina - 15,00 €

Ceram.x Spectra™ ST
Effects
Sudėtingesnės priekinių dantų restauracijos.

Ceram.x Spectra™ ST flow

Ceram.x Spectra™ ST

Takus estetinis universalumas.

Jūsų dažniausi, kasdieniai atvejai.

Susisiekite su savo Dentsply Sirona atstovu!

Efektyvi estetika su
Ceram.x Spectra™ ST kompozitais
Mūsų įrodyta „SphereTEC®“ formulė dabar apima visą spektrą arba „Spectra“, atspalvių ir modeliavimo
savybių, suteikiančių puikią pusiausvyrą tarp visko, kas svarbiausia gydytojams.
Puiki adaptacija ir modeliavimo savybės
➥ Modeliavimo metu sferinės dalelės sukuria "guolinį" efektą.

Specialus
pasiūlymas

Sumaniai paprasta atspalvių sistema ir tikslus atspalvių atitikimas
➥ Puikus chameleono efektas dėl idealaus dervos ir užpildo santykio.
Patikimos mechaninės savybės ir nepriekaištingas blizgesys
➥ Unikali, iš anksto polimerizuota submikrono stiklo užpildo dalelių struktūra.

Sužinokite daugiau: dentsplysirona.com/CeramxSpectraST
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Papildas sveikatai ir grožiui –
liposominis vitaminas C (1000 mg)
98% absorbcija į kraujo apykaitos sistemą
Intraveninis poveikis naudojant “per os“ (Dr. Thomas E. Levy)

• Palaiko imuninės sistemos funkcionavimą
• Skatina kolageno formavimąsi bei pagerina jo poveikį odai,
kraujagyslėms, kaulams, kremzlėms, dantenoms ir dantims
• Palaiko normalų nervų sistemos funkcionavimą

• Padeda sumažinti nuovargio pojūtį
• Apsaugo ląsteles nuo oksidacinio streso
• Nedirgina skrandžio vartojant net didelėmis dozėmis

Geriausias būdas padidinti natūralią kolageno gamybą
bei sumažinti ankstyvus senėjimo požymius
• Efektyviai įdrėkinama oda, sumažėja raukšlių bei padidėja odos elastingumas vos per 4 savaites*
• Odos elastingumas padidėja 60,8% per 12 savaičių ir 61,4% per 16 savaičių, vartojant 3 maišelius per dieną*
* Nepriklausomas dvigubai aklas placebu kontroliuojamas klinikinis tyrimas, Prinstono vartotojų tyrimų centras (JK)

Pakuotės KAINA 47.00 Eur
(perkant 5 pakuotes – 41.00 Eur x 5)
Pakuotėje – 30 vienkartinių dozių maišeliuose po 1000 mg
liposominio vitamino C
Vartojimas: 1 – 3 dozės per dieną, supylus į vandenį, sultis arba
jogurtą, geriausia – prieš valgį.
Netirpsta skysčiuose. Nepilti į karštą vandenį!

Kreiptis dėl užsakymo tel. 8 5 273 44 91

